
A Organização das Nações Unidas 



A ONU – A Carta da ONU 

1. Preâmbulo. 
Cap. 1 – Objetivos e princípios. 
Cap. 2 – Membros. 
Cap. 3 – Órgãos. 
Cap. 4 – Assembleia Geral. 
Cap. 5 – Conselho de Segurança. 
Cap. 6. Solução pacífica de controvérsias. 
Cap. 7 – Ação em caso de ameaça à paz, ruptura da paz e ato de agressão. 
Cap. 8 – Acordos regionais. 
Cap. 9 – Cooperação econômica e social regional. 
Cap. 10 – Conselho econômico e social.  
Cap. 11 – Declaração relativa a territórios não autônomos. 
Cap. 12 – Regime internacional de tutela. 
Cap. 13 – O Conselho de tutela. 
Cap. 14 – A Corte internacional de justiça. 
Cap. 15 – O Secretariado. 
Cap. 16 -  Disposições diversas. 
Cap. 17 – Disposições transitórias sobre segurança. 
Cap. 18 – Emendas.  
Cap. 19 – Ratificação e assinatura. 



Origens 

Impotência da SDN para impedir a 2ª GM 
 

Reuniões dos aliados em 1944 
 

Carta da ONU – São Francisco, 26.6.1945 
 

51 Estados – membros originários 
hoje – 193 membros admitidos 



Em 1945 as Nações estavam em ruínas; o mundo queria paz; 51 países se uniram em 
São Francisco para assinar a Carta da Organização das Nações Unidas. 

70 anos depois, a ONU trabalha para manter a paz e a segurança internacionais; 
promove o desenvolvimento e presta assistência humanitária; reforça o Direito 

Internacional, protege os direitos humanos, promove a democracia. 

Agora, os Estados lutam contra as mudanças climáticas; a ONU está colaborando para 
construir o mundo melhor que seus fundadores vislumbraram há 70 anos. 



Objetivos – art. 1º CONU 

manter a paz e a segurança internacionais 
 

desenvolver relações de amizade entre as nações 
 

realizar a cooperação internacional 
 

harmonizar as ações Estatais para esses fins 



Princípios – art. 2º CONU 

igualdade soberana de todos os seus membros 
 

cumprir de boa-fé as obrigações assumidas 
 

não uso da força nas relações interestatais 
 

dever de assistência entre Estados 
 

extensão dos princípios onusianos a todos os Estados 
 

respeito à jurisdição interna de cada Estado, salvo em caso 
de ameaça/ruptura da paz 



Membros 

Originários e admitidos 
 

suspensão (art. 5º) 
Medida preventiva ou coercitiva do CS 

Falta de pagamento das contribuições por + de 2 anos 
(Líbia – suspensa; União das Comores; Guiné-Bissau; S. Tomé e Príncipe; 

Somália; Iêmen – suspensão a partir de 2017) 

 

expulsão (art. 6º) 
violação persistente dos princípios da CONU 



Órgãos da ONU 

Assembleia Geral (art. 9º e s.) 
Conselho de Segurança (art. 23 e s.) 

Conselho Econômico e Social (art. 61 e s.) 
Conselho de Tutela (art. 86 e s.) 

Corte Internacional de Justiça (art. 92 e s.) 
Secretariado (art. 97 e s.) 



Assembleia Geral 1 

Órgão principal da ONU 
 

representantes (máx. 5) de todos os Estados membros 

 
competências: 

 
competência genérica 

discutir e fazer recomendações em qualquer matéria objeto 
da CONU 

subsidiariedade em relação ao CS (art. 12.1 CONU – 
prioridade de decisão do CS) 



Assembleia Geral 2 

Manutenção da paz e segurança internacionais 
 

eleição dos membros: 
não permanentes do CS 

ECOSOC 
Conselho de Tutela 

Admissão de novos membros 
 

Decisões por 2/3 dos membros presentes e votantes 
 

resoluções, declarações, recomendações 



Conselho de Segurança1 

Órgão primordial da ONU 
 

Manutenção da paz e da segurança internacionais 
 

5 membros permanentes 
China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia 

 
10 não permanentes 

mandato de 2 anos, distribuição geo eqüitativa 
 

cada membro 1 voto 
poder de veto: membros permanentes 



Conselho de Segurança 2 

Atribuições 
 

aplicar sanções econômicas 
medidas capazes de evitar agressões 

recomendar novos membros à AG 
condições para ser parte da CIJ 

suspensão/expulsão de membros 

 
decisões mandatórias (jus cogens) 



Contribuição dos Estados ao 
orçamento anual da ONU 

EUA – 22,0% - 33 milhões de dólares 
Japão – 16,6% - 24,9 milhões de dólares 

Alemanha – 8,5% - 12,8 milhões de dólares 
Reino Unido – 6,6% - 9,9 milhões de dólares 

França – 6,3% - 9,4 milhões de dólares 
Brasil – 0,87% - 1,3 milhão de dólares 



Corte Internacional de Justiça 

Sede em Haia, Holanda 
 

15 juízes – representam dif. sistemas jurídicos 
 

competências contenciosa e consultiva 
 

vincula a todos os membros da ONU: 
aceitam todas as decisões da CIJ 

 
execução: CS 



Conselho Econômico e Social 

54 membros eleitos pela AG, mandato de 3 anos 
 

decisões por maioria de votos 
 

competência: art. 62.1 e 2, CONU 
 

1946 – Comissão de DH ONU 
53 membros 

DUDH e outras declarações 
 

2006 – Conselho DH ONU 
47 membros 



Conselho de Tutela 

Tutela: instituto superado 
 

art. 75 e s. CONU (regime tutela) 
art. 86 e s. CONU (conselho) 



Secretariado ONU 

órgão administrativo ONU 
sede em NY 

 
secretário-geral: 

 
independência em relação aos membros da ONU 

mandato 5 anos, renovável sem limites 
nomeado pela AG sob recomendação do CS 

presença a todas as reuniões (AG, CS, Ctutela) 
relatórios anuais à AG 
recomendações ao CS 

registro dos tratados internacionais 



Organismos especializados 

Vinculados formalmente à ONU 
 

de cooperação econômica 
de cooperação social 

de cooperação em comunicações 
de finalidade específica 



Organismos de cooperação 
econômica 1 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
BIRD - tb. chamado de “Banco Mundial” 

Fundo Monetário Internacional (FMI) 
 

criados em 1944 
cooperação internacional monetária e comercial 

evitar danos de crise (vg 1929) no mundo pós-guerra 
sede em Washington 

empréstimos a Estados, fonte de sua renda 



Organismos de cooperação 
econômica 2 

Org. da ONU para Alimentação e Agricultura (FAO) 
 

criada em 1945 
 

sede em Roma 
 

objetivos: 
pesquisa científica na área agrícola 

segurança alimentar 
conservação RN 

melhoria das condições de vida das populações rurais e 
urbanas 

distribuição produtos agrícolas/de pesca mais eficaz 



Organismos de cooperação 
econômica 3 

Org. da ONU para o desenvolvimento industrial (ONUDI) 
 

criada em 1966, vinculação à ONU em 1985 
 

sede em Viena 
 

favorecer o crescimento e a industrialização dos países em 
desenvolvimento 

 
promover desenvolvimento industrial sustentável 

(economicamente) 



Organismos de cooperação 
econômica 4 

Org. Mundial da Propr. Intelectual (OMPI) 
 

criada em 1967 

 

sede em Genebra 

 

proteção (pelo registro) da propriedade intelectual 

 

estímulo aos Estados para atentar a esse tema 



Organismos de cooperação 
econômica 5 

Org. Mundial do Comércio (OMC) 
 

criada em 1994, início em 1.1.1995, com o fim do GATT - 
(acordos de Marrakesch) 

 
sede em Genebra 

 
objetivo: 

supressão das tarifas alfandegárias que dificultem o livre 
comércio internacional 

 
mecanismo p/ solução de controvérsias comerciais 

único organismo internacional nesse sentido 



Organismos de cooperação 
social 1 

Org. Internacional do Trabalho (OIT) 

criada em 1919, Tratado de Versalhes, parte da SDN 

sede em Genebra, escritórios nos diferentes continentes 

real OI, e não simples organismo especializado da ONU 

AG que toma decisões: Estados não podem fazer ressalvas às 

matérias votadas 

 

objetivos: 

promoção e uniformização de melhores condições de trabalho, 

remuneração digna, direitos de ajustes coletivos, formação 

profissional, horário de trabalho, assistência médica, moradia, 

saúde, alimentação, recreação... 



Organismos de cooperação 
social 2 

Org. da ONU p/ Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
 

criada em 1946 - sede em Paris 
 

objetivos: 
fomentar educação, ciência e cultura 

conservação, progresso, difusão do saber 
promoção de uma cultura da paz 

busca de soluções para os problemas de sociedade 
 

Lema: “Se a guerra nasce na mente dos Homens, é na 
mente dos Homens que devem ser construídos os baluartes 

da paz” 



Organismos de cooperação 
social 3 

Org. Mundial de Saúde (OMS) 
 

criada em 1946, iniciativa brasileira 
 

sede em Genebra 
 

objetivos: 
fazer com que todos tenham índices elevados de saúde 
saúde em sentido lato: inclusão de sanidade ambiental 

bem-estar físico, mental e social 
 

recomendações sobre qualidade da água, alimentos, 
ambiente, saúde etc. 



Organismos de cooperação em 
comunicações 1 

União Internacional de Telecomunicações (UIT) 
 

criada em 1865 – ONU desde 1947 
 

sede em Genebra 
 

primeira OI da Humanidade 
 

objetivos: 
melhoria e uso racional dos serviços de telecom 

comunicações via satélite 



Organismos de cooperação em 
comunicações 2 

Org. da Aviação Civil Internacional (OACI) 
 

criada em 1944 - sede em Montreal 
Convenção da Aviação Civil Internacional 

 
objetivos: 

desenvolver a aviação civil internacional 
facilitar o transporte aéreo 

promover a exploração de empresas aéreas internacionais 
difundir técnicas de desenho e navegação 

as questões ambientais 
 

*IATA – Ong 
facilitar a cooperação entre as cias aéreas 



Organismos de cooperação em 
comunicações 3 

União Postal Universal (UPU) 
 

criada em 1874 – ONU em 1948 
 

sede em Berna 
 

objetivos: 
aperfeiçoamento e organização dos correios internacionais 



Organismos de cooperação em 
comunicações 4 

Org. Marítima Internacional (OMI) 
 

criada em 1948 - sede em Londres 
 

objetivos: 
cooperação marítima internacional 

melhora dos transportes 
regras de responsabilidade/segurança 



Organismos de finalidade específica 1 

Org. Meteorológica Mundial (OMM) 
 

criada em 1947 (precedente OMI em 1878) 
 

sede em Genebra 
 

objetivos: 
melhorar as previsões meteo 

fomentar as estações meteo nos Estados 
aplicação das medições meteo às diferentes atividades – 

agricultura, transportes, meio ambiente 



Organismos de finalidade específica 2 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
 

criada em 1957 
 

sede em Viena 
 

objetivos: 
controle da energia atômica 
uso pacífico dessa energia 

 
Tratados internacionais na matéria 

Proscrição de Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, 

no Espaço Cósmico e sob a Água (1963), TNP (1968), Não-

Proliferação de Armas Nucleares na Am Lat e Caribe (1967), 

Proibição Completa de Testes Nucleares (1996) 



Organismos de finalidade específica 3 

Org. Mundial do Turismo (OMT) 
 

objetivos: 
desenvolver o turismo 

promover o desenvolvimento econômico, a paz, a proteção 
dos DH e do meio ambiente (ecoturismo, turismo sustentável) 

especial interesse aos países em desenvolvimento 



Organismos de finalidade específica 4 

Org. p/ Proibição de Armas Químicas (OPAQ) 
 

criada em 1997 – ONU em 2001 
 

sede em Haia 
 

objetivos: 
eliminar as armas químicas do planeta 

realizar inspeções in loco – fact findings 
conversão de fábricas 
destruição de armas 

 
Convenção de Proibição de Armas Químicas, Paris, 1993 
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